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CENTI Cluj-Napoca este organizatie Enterprise Europe Network din anul 2008 

EVENIMENT DE BROKERAJ INTERNATIONAL IN CADRUL SAMSUN 
FURNITURE DECORATION FAIR 2019 
 

In perioada 12-17 martie 2019 la Samsun, in Turcia, are loc are loc cea de-a 4-a editie a Targului international 

de mobila si decoratiuni interioare - Samsun Furniture Decoration Fair. 

 

Centrul Expozitional Samsun, Turcia, 13-14 martie 2019  

 

Cu prilejul targului international de mobila si decoratiuni interioare - Samsun Furniture Decoration Fair, in zilele 

de 13 si 14 martie 2019, va avea loc un eveniment de brokeraj international si, respectiv, vizite la firme, 

activitati organizate de Camera de Comert si Industrie Samsun, in calitate de organizatie membra Enterprise 

Europe Network si sustinute de MOBID - Asociatia Oamenilor de Afaceri si Producatorilor de Mobila din 

Samsun. Evenimentul de brokeraj se bucura si de implicarea activa, in calitate de co-organizatori, a unor 

parteneri Enterprise Europe Network din Bosnia-Hertegovina, Grecia, Romania, S.U.A. si Ucraina. 

 

Aflat pe coasta nordica a Turciei, Samsun este cel mai mare oras din regiunea Marii Negre fiind totodata si 

capitala provinciei cu acelasi nume, avand cel mai mare bazin portuar din partea turca a Marii Negre. Incepand 

cu anul 2016, la Samsun are loc cel mai mare 

eveniment regional al industriei mobilei si 

decoratiunilor interioare –Samsun Furniture 

Decoration Fair. 

 

La editia de anul trecut a targului au participat 

aproape 39 000 de profesionisti din industria 

mobilei si domenii conexe. Cu ocazia Samsun 

Furniture Decoration Fair 2019, Camera de 

Comert si Industrie Samsun, in calitate de 

organizatie membra Enterprise Europe 

Network, impreuna cu alte entitati membre ale 

retelei din Bosnia-Hertegovina, Grecia, 

Romania, S.U.A. si Ucraina, organizeaza un 

eveniment brokeraj international si vizite la 

producatori locali de mobilier. Amplul 

eveniment de intalniri de afaceri se bucura de 

sprijinul si implicarea activa a Asociatiei 

Oamenilor de Afaceri si Producatorilor de 

Mobila din Samsun – MOBID, care asigura 
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conditii optime firmelor straine interesate sa participe 

la evenimentul de brokeraj si, respectiv, sa viziteze 

producatorii locali de mobilier. 

 

Astfel, costurile legate de cazare (3 nopti: 12-14 

martie 2019), masa, transport local (aeroport – hotel - 

targ si retur), precum si transportul aferent vizitelor la 

producatorii turci de mobilier sunt acoperite de 

MOBID, singurul cost neacoperit fiind biletul de avion. 

Oferind ocazia pentru noi oportunitati de afaceri si 

dezvoltarea de parteneriate de succes, evenimentul 

de intalniri de afaceri se adreseaza firmelor 

producatoare de ►mobilier de birou, ►mobilier pentru 

locuinte, ►camere de copii si, nu in ultimul rand 

►mobilier de gradina, dar si firmelor din ►domeniul 

decoratiunilor interioare, asociatiilor, ONG-urilor, 

universitatilor etc., oferind astfel posibilitatea 

promovarii produselor noi, precum si a celor mai 

recente tehnologii din industria mobilei. 

 

Intalnirile de afaceri organizate cu ocazia 

evenimentului de brokeraj international se vor 

desfasura intr-o atmosfera deosebita, firmele 

participante beneficiind de o zona special amenajata 

pentru discutii, precum si de asistenta din partea 

organizatorilor pe toata durata evenimentului, avand 

totodata si posibilitatea sa participe la activitatile de 

networking (cocktail, pauza de cafea etc.). In calitate 

de co-organizator al evenimentului de brokeraj, 

Centrul de Transfer Tehnologic CENTI Cluj-Napoca - 

organizatie membra Enterprise Europe Network, ofera 

asistenta gratuita firmelor din Transilvania pentru 

inscrierea la evenimentul de brokeraj, identificarea 

celor mai potriviti parteneri de afaceri si rezervarea 

intalnirilor. Participarea la evenimentul de brokeraj 

international este gratuita pentru firmele din 

Transilvania care se inregistreaza prin intermediul 

CENTI Cluj-Napoca!  

 

Firmele care doresc mai multe informatii in legatura cu 

participarea la intalnirile de afaceri organizate in 

cadrul targului Samsun Furniture Decoration Fair 2019 

si interesate de facilitatile oferite de organizatori sunt 

rugate sa contacteze reprezentantii CENTI Cluj-

Napoca - persoana de contact: Ancuta Ivan, e-mail: 

ancuta.ivan@icia.ro, tel: 0264 420590. 

 

MOBILA EXPO - 14-17 MARTIE 2019  
 

Mobila Expo se va desfasura in perioada 14-17 martie 

2019 intr-unul din cele mai moderne spatii Romexpo – 

Pavilionul B1. Evenimentul se adreseaza publicului 

larg, acelora care doresc sa gaseasca si sa 

achizitioneze direct de la companii producatoare, la 

preturi avantajoase, diverse tipuri de mobilier 

destinate locuintei sau biroului. 
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Producatorii romani de mobila sunt asteptati sa-si 

expuna si sa-si vanda produsele in cadrul celei de-a  

5-a editii a MOBILA EXPO, care va avea loc in Centrul 

Expozitional ROMEXPO, intre 14 si 17 martie 2019. 

Mobila Expo se va desfasura in Pavilionul B1, ideal 

pentru gazduirea targurilor si expozitiilor de talie 

internationala. 

 

Expoziția este organizată de ROMEXPO în parteneriat 

cu Camerele de Comert și Industrie din România, 

Asociația Producătorilor de Mobila din Romania – 

APMR și Asociația Clubul Roman de Mobila – ACRM.  

 

In aceeasi perioada, in Pavilionul B2, se vor desfasura 

expozitiile cu tema complementara: Construct-

Ambient Expo, Romtherm, Expo Flowers & Garden si 

Antique Market. 

 

Targul MOBILA EXPO se adreseaza publicului larg, 

care va gasi o mare varietate de mobilier clasic si 

modern, bucatarii, canapele, fotolii, saltele, dar si 

mobilier pentru spatii publice.  

 

Noutatea absoluta pe care MOBILA EXPO o aduce pe 

piata targurilor de profil din Romania este faptul ca 

vizitatorii vor putea achizitiona cu usurinta produsele 

expuse si, in acelasi timp, vor beneficia de oferte 

speciale valabile exclusiv pe perioada manifestarii, 

pentru comenzile si contractele incheiate la targ. 

 

MOBILA EXPO 2019 va ofera: 

• Oportunitatea de a expune intr-un pavilion 

construit la standarde internationale; 

• Promovarea in avans a ofertelor speciale 

prezentate de firma dumneavoastra pe site-ul 

manifestarii, precum si in newslettere dedicate si 

brosuri care vor fi distribuite atat in cadrul 

parteneriatelor incheiate, cat si fiecarui vizitator in 

parte. Evenimentul va fi promovat unui public 

atent targetat prin intermediul spoturilor radio si 

TV, prin articole in presa scrisa, prin campanii 

indoor si outdoor, dar si in mediul online pe 

retelele de socializare  

 

Perioada de amenajare (9-13 martie 2019) 

Perioada de desfasurare (14-17 martie 2019) 

14-16 martie 2019, interval orar 10.00-18.00 

17 martie 2019, interval orar 10.00-16.00 

 

Accesul expozantilor in aceasta perioada se face pe la 

poarta E din Bulevardul Poligrafiei in baza cardului de 

parcare. 

 

 

Pentru aprovizionarea standurilor accesul se face in 

perioada 14-16 martie 2019, interval orar 18.00-18.30. 

 

Perioada de dezafectare (17-20 martie 2019) 

 

Statistici Mobila Expo2018 (8-11 martie 2018) 

• 422 firme expozante 

• 15.820 mp suprafata expozitionala 

• 16.600 vizitatori 

• 24 tari participate 

 

Pentru mai multe informatii, accesati: www.mobila-

expo.ro  

 

 

AL DOILEA APEL DESCHIS 
PENTRU SOLICITARE DE 
FINANTARE L4MS 
1 SEPTEMBRIE – 30 NOIEMBRIE 
2019 
 

L4MS (Logistics for Manufacturing SMEs) va furniza o 

platforma deschisa de integrare numita OPIL (Open 

Platform for Innovations in Logistics) impreuna cu un 

simulator 3D pentru a virtualiza complet 

automatizarea logistica intra-fabrica. Virtualizarea va 

reduce pana la 10 ori costurile si timpul de instalare a 

robotilor mobili, permitand implementarea rapida a 

solutiilor logistice automate mici si flexibile in fabricile 

din categoriile IMM-uri si firme cu capitalizare medie 

(Mid-Caps). Platforma deschisa pentru inovatii in 

logistica – OPIL este o platforma middleware 

(platforma IoT, Internet of Things) care ofera 

conectivitate „de-a gata” cu echipamentele pentru 

manipularea optima a materialelor in interiorul fabricii. 

Acestea includ (dar nu se limiteaza la) roboti mobili, 

AGV-uri, stivuitoare, lucratori si senzori, precum si 

infrastructura IT a fabricii, cum ar fi diverse sisteme de 

management al depozitelor si sisteme ERP 

(Enterprise Resource Planning). OPIL ofera o 

integrare „de-a gata” cu un simulator de fabrica 3D de 

ultima generatie (cu roboti mobili, AGV-uri, stivuitoare, 

lucratori si senzori) care permite dezvoltarea si 

testarea completa in mediul virtual a solutiilor de 

logistica si prezinta fabricilor solutiile inainte de 

implementarea lor in fapt. Simulatorul 3D sprijina 

estimarea investitiei si ghideaza orchestrarea 

sarcinilor de implementare. Arhitectura deschisa 

bazata pe FIWARE a OPIL permite dezvoltarea de 

interfete suplimentare, daca este necesar, de exemplu 

pentru robotii industriali, masini. OPIL furnizeaza, de 

asemenea, o suita integrata de aplicatii care pot fi 
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implementate pentru dezvoltarea rapida de solutii 

logistice complete. Acestea includ componente pentru 

planificarea traseului, cartografiere, navigatie, HMI 

(interfete om-masina). Un sistem de mesagerie aflat in 

miezul OPIL se ocupa de interactiunile componentelor 

si arhitectura deschisa a OPIL sprijinind mai departe 

utilizarea bibliotecilor open-source. cum ar fi ROS 

pentru dezvoltarea de noi componente, de exemplu 

perceptia, manipularea mobila etc.  

 

Apelul deschis pentru experimente 

L4MS va lansa la inceputul lunii septembrie anul viitor 

al doilea Apel Deschis pentru experimente de aplicare 

(AEs) pentru a valida implementarea rapida si 

eficienta, din punct de vedere al costurilor, a robotilor 

mobili in IMM-urile de productie si in fabricile cu 

capitalizare medie (Mid-Caps) prin virtualizare 

(simulator 3D pentru fabrica + OPIL). Experimentele 

vor demonstra valoarea solutiei pentru a reduce intr-

adevar de pana la 10 ori timpul si costul de instalare, 

implementare si configurare. AE-urile vor fi efectuate 

utilizand platforma de integrare OPIL si simulatorul 

3D, pentru care vor fi oferite licente gratuite si 

indrumari complete de catre L4MS. Propunerile ar 

trebui sa abordeze implementarea unor solutii de 

automatizare a logisticii mici care abordeaza barierele 

cu care se confrunta IMM-urile de productie, cum ar fi 

(dar fara a se limita la acestea): 

– Solutii de logistica complet automatizate end-to-end 

– Solutii logistice automate hibride (colaborare cu om-

robot) 

– Solutii logistice automatizate cu capacitate crescuta 

de configurare 

– Solutii de logistica cu mai multi furnizori (multi-

furnizor). 

Apelurile Deschise pentru experimente de aplicare ar 

trebui conduse si demonstrate de cazuri industriale 

reale de IMM-uri si firme cu capitalizare medie 

(MidCaps) din productie. Cazurile de utilizare ar trebui 

sa fie clar detaliate, insistandu-se asupra proceselor si 

provocarilor actuale si asteptate pe care 

automatizarea le va aborda. Acest lucru se va baza pe 

exploatarea abordarii de baza care a fost dezvoltata in 

L4MS in detaliu pentru fiecare etapa a procesului, 

inclusiv materialul care urmeaza sa fie mutat, punctul 

initial si final, iesirea din aceasta etapa si comunicarea 

cu alte sisteme software si hardware necesar a fi 

dezvoltate. 

 

Propunerile vor schita un plan de afaceri initial care sa 

asigure investitii suplimentare pentru implementarea 

comerciala a solutiilor de automatizare a logisticii in 

IMM-urile de productie. Experimentele sunt incurajate 

sa fie completate de FESI/ESIF (Fonduri Europene 

Structurale si de Investitii) sau de un alt fond regional 

sau national, care va multiplica rezultatele 

experimentelor in toata Europa. 

 

Cine poate aplica 

Urmatoarele entitati si alti membri ai lantului valoric de 

automatizare sunt invitati sa prezinte propuneri in 

calitate de consortiu: 

– IMM-uri de productie si firme cu capitalizare medie 

(Mid-Caps) 

– Furnizori de solutii de automatizare, dezvoltatori de 

software, integratori de sistem, 

– Producatori de roboti mobili, senzori si echipamente 

– Centrele de Competenta 

– Hub-uri Digitale de Inovare (DIH). 

Entitatile de mai sus pot sa-si exprime interesul 

individual prin transmiterea de solicitari. Serviciile de 

brokeraj – care leaga solicitantii individuali (IMM-uri) 

de integratori de sistem, producatori de roboti mobili si 

IMM-uri din productie – vor fi oferite solicitantilor care 

cauta parteneri, pentru a forma consortii eligibile 

pentru depunerea de solicitari de finantare. 

 

Impactul asteptat 

Demonstrarea cu ajutorul indicatorilor cheie relevanti 

a valorii OPIL in reducerea costurilor de dezvoltare si 

integrare 

Cresterea productivitatii si a flexibilitatii IMM-urilor, in 

special in cazul productiei de loturi scurte 

Cresterea numarului de IMM-uri de productie care 

utilizeaza automatizarea logisticii 

Cresterea numarului de integratori de sistem mici, 

capabili sa instaleze solutii de automatizare a logisticii. 

 



Primii 10 castigatori ai Apelului Deschis vor intra in 

programul de accelerare L4MS pentru a obtine acces 

la: 

• Servicii de punere in legatura (matchmaking) cu 

Centre de Competenta, integratori de sistem, 

producatori de roboti mobili etc. 

• Finantare de pana la 250.000 € per consortiu 

(pana la 100.000 € per participant. Va rugam sa 

retineti ca finantarea nu va fi acordata persoanelor 

juridice individuale care au primit deja peste 

100.000 de euro prin Apeluri Deschise (FSTP) din 

proiectele I4MS si SAE ale programului Orizont / 

Horizon 2020) 

• Echipamente si mediu de testare de ultima 

generatie in regiunea dvs. 

• Expert tehnologic pentru adoptarea celor mai 

recente solutii de automatizare a logisticii 

• Dezvoltatori de afaceri pentru modele inovatoare 

de afaceri si servicii 

• Instruire pentru a re-califica lucratorii in cadrul 

fabricii (la usa fabricii) 

• Finantare pentru extinderea noilor modele de 

afaceri si servicii 

 

Proiect finantat prin Programul Orizont 2020, cel mai 

amplu program de Cercetare si Inovare derulat de 

Uniunea Europeana. 

 

Pentru mai multe informatii accesati: https://

www.l4ms.eu/l4ms/#/home  

 

SUCCES PENTRU ROMANIA LA 
CEA DE-A 30-A EDITIE A TARGULUI 
INTERNATIONAL MEBEL, 
MOSCOVA 
 

Peste 800 de expozanti din 28 de tari s-au intrecut in 

expunerea de produse si oferte la cea de-a 30-a editie 

a Targului International MEBEL Moscova, care s-a 

desfasurat in perioada 19-23 noiembrie 2018. Cel mai 

important eveniment de profil din Federatia Rusa si 

una dintre manifestarile reprezentative la nivel global 

a atras aproape 40.700 de vizitatori din 65 de tari. 

 

MEBEL este targul unde se intalnesc cei interesati de 

industria mobilei din intreaga Federatie Rusa. Aici se 

pot observa tendintele in domeniul mobilei pe aceasta 

imensa piata, firmele participante avand ocazia sa se 

orienteze asupra cerintelor pentru perioada urmatoare 

atat in ceea ce priveste designul, cat si in privinta 

materialelor si tehnologiilor folosite.  

 

Producatorii de mobila au astfel ocazia sa incheie 

contracte cu parteneri din Federatia Rusa, dar si cu 

parteneri din tarile invecinate: Kazahstan, Georgia, 

Armenia, Azerbaidjan, Belarus. De asemenea, aici 

sunt prezente marile firme din Europa interesate de 

mentinerea pozitiei castigate pe aceasta importanta 

piata si de extinderea exporturilor de mobila in zona. 

 

Romania a participat cu stand national in Rusia, unde 

nu a mai fost din anul 2013., 

Tara noastra a fost reprezentata de 10 companii 

romanesti, respectiv AMIK WOODEN TOYS, BUCIN 

MOB, CAREL WOODWORKS, EUROSIMEX, MAER 

IMPORT EXPORT, MOBEX, MOBILA DALIN, 

MOZAIC VITRALII, SCULPTURA SECUIASCA si 

SIMEX . 

 

Aurica Sereny, presedinte APMR: „Dupa ani de zile de 

munca, de pregatire de documentatii, de emotii, de 

cheltuieli cu rezervari, proiecte de stand national, de 

numeroase discutii cu organizatorul extern, in sfarsit, 

in acest an, am reusit sa participam din nou la aceasta 

importanta manifestare internationala. Multumim 

conducerii actuale a Ministerului pentru Mediul de 

Afaceri, Comert si Antreprenoriat, celor 10 firme care 

nu si-au pierdut increderea, precum si organizatorului 

extern care ne-a rezervat pentru al 5-lea 

ani consecutiv spatiu de expunere, desi, in perioada 

2014-2017, a aflat in ultimul moment ca nu mai 

mergem. Firmele participante ne-au spus ca targul a 

fost unul de succes. Acestea si-au exprimat interesul 

de a fi prezente si la editia urmatoare. Producatorii 

romani sunt multumiti de redeschiderea pietei estice, 

de mare interes pentru Romania.” 

 

Suprafata rezervata de APMR a fost de 400 de mp, iar 

standul national s-a aflat in Pavilion 2, Hall 3. 

Organizarea standului national a fost in sarcina 

agentiei GODMOTHER, care a castigat licitatia 

organizata in acest sens de Ministerul pentru Mediul 

de Afaceri, Comert si Antreprenoriat. Cu experienta de 

peste 20 de ani si o cifra medie de peste 2 milioane 

de euro, firma este specializata in BTL – organizare 

de evenimente complexe (competitii sportive, targuri, 

expozitii, conferinte) pentru clienti comerciali, dar si 

pentru institutii publice. 

 

La deschiderea evenimentului au participat Paula 

Pirvanescu, secretar de stat Ministerul pentru Mediul 

de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, E.S. Vasile 

Soare, Ambasadorul Romaniei in Federatia Rusa, 

reprezentanti ai Asociatiei Producatorilor de Mobila 

din Romania si ai Asociatiei Producatorilor si 

Exportatorilor de Produse Forestiere din Federatia 

Rusa. Firmele romanesti au expus sub brandul 

sectorial „Style, Comfort, Durability – Romanian 

Furniture”. Ele au prezentat la Moscova mobila pentru 
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camere de zi, dormitoare, sufragerii, camere de copii, 

mese, scaune, jucarii din lemn, vitralii si tablouri din 

mozaic artistic, proiecte realizate cu pietre 

semipretioase. Mobila a fost confectionata in principal 

din lemn masiv sau lemn masiv in combinatie cu alte 

materiale: metal, sticla, rasina epoxidica.  

 

Designul produselor expuse a fost in trendul 

international, cu forme line si aerate, firmele romanesti 

prezentandu-se la acest targ la un nivel ridicat de 

profesionalism, atat in ceea ce priveste amenajarea 

standurilor, cat si in privinta designului si calitatii 

produselor expuse. 703 firme, dintre care 632 pentru 

prima oara, au vizitat standurile celor 10 producatori 

romani. Cele mai multe au fost din Rusia, Uzbekistan, 

Azerbaijan, Kazahstan, Armenia, Belarus, Georgia, 

Mongolia, Republica Moldova, China, Belgia, Olanda, 

Spania.  

 

Reprezentantii companiilor romanesti estimeaza ca, in 

urma discutiilor purtate la Moscova, s-ar putea incheia 

contracte de aproape 2 milioane de euro. Participarea 

firmelor la targul international din Rusia a fost posibila 

datorita Asociatiei Producatorilor de Mobila din 

Romania si Ministerului pentru Mediul de Afaceri, 

Comert si Antreprenoriat si s-a realizat cu sprijin de la 

bugetul de stat, prin Programul national de promovare 

a exporturilor. 

 

AMIK WOODEN TOYS A FASCINAT 
CU JUCARII ECOLOGICE SI 
MOBILIER PENTRU COPII 
 

AMIK WOODEN TOYS s-a prezentat la Moscova cu 

cele mai apreciate jucarii din lemn masiv si piese de 

mobilier pentru gradinite. Inventivitatea designerilor 

firmei s-a relevat privitorului prin varietatea si 

ingeniozitatea mobilierului expus, prin combinatia de 

culori si gama ergonomica a dimensiunilor pieselor. 

Dar si prin categoriile de jucarii, care tin cont de varsta 

„utilizatorului” si de stimularea unor abilitati diferite ale 

acestuia. Toate produsele executate de aceasta 

companie sunt fabricate din lemn natural acoperit cu 

vopsele si lacuri ecologice, pe baza de apa, realizate 

cu respect pentru lemn, dar si fata de standardele 

europene. 

 

SCULPTURA SECUIASCA 
CONSIDERA CA PARTICIPAREA LA 
MEBEL, MOSCOVA, REPREZINTA 
STARTUL UNOR NOI POSIBILITATI 
DE AFACERI 
 

Recunoscuta pentru mestesugul crearii de scari si 

balustrade, compania SCULPTURA SECUIASCA 

promoveaza sub brandul SPIRALWOOD si mobilier 



din lemn masiv in care forma spiralata a torsadelor se 

insinueaza elegant si persistent in piese de mobila stil 

sau de mic mobilier. Cu un bogat portofoliu, firma a 

prezentat la Moscova doar cateva din creatiile sale, 

lasand ca spatiul din jurul produselor expuse sa 

potenteze impresia in ochiul si mintea vizitatorului. 

Pentru mai multe informatii accesati: 

www.revistamobila.ro  

 

DESPRE CEL MAI MARE TARG DE 
MOBILA DIN LUME, CHIAR DE LA 
DIRECTORUL EXPOZITIEI 
  

Revista MOBILA a aflat chiar de la directorul IMM 

Cologne, Claire Steinbrück, care sunt noutatile celei 

de-a 30-a editii a celui mai mare targ de mobila din 

lume. 

 

Revista MOBILA: Cat de importanta este participarea 

firmelor romanesti la IMM Cologne? 

Claire Steinbrück, director IMM Cologne: “Firmele 

producatoare de mobila din Europa de Est apreciaza 

piata germana. Astfel, putem sa amintim un numar de 

expozanti stabil, chiar usor crescator din Romania. 

Dar si in cazul vizitatorilor vedem aceeasi tendinta. In 

general, putem spune insa ca, atat numarul 

expozantilor, cat si cel al vizitatorilor mai pot inca 

creste. IMM Cologne ofera un mediu foarte atractiv si 

reprezinta platforma de business unde trebuie sa iti 

arati produsele si tendintele din domeniu pentru a 

ramane competitiv. Companiile din industria mobilei 

fac afaceri in Köln atat cu Germania, dar si cu intreaga 

lume. Expozanti din Europa de Est se pot extinde in 

intreaga lume mult mai bine din Köln, decat la oricare 

alt targ. 

  

Revista MOBILA: Cum au fost ultimele editii ale IMM 

Cologne? 

Claire Steinbrück, director IMM Cologne: “Targul IMM 

Cologne a demonstrat, mai ales in ultimii ani, ca este 

o platforma excelenta si eficienta pentru business-ul 

international. In fiecare an, targul da noi impulsuri 

industriei catre pietele mondiale de export. Important 

pentru noi este faptul ca ne-am dezvoltat permanent 

la nivel conceptual, de la un targ de mobila la un targ 

structurat dupa teme. Astfel, sub motto-ul “Discover 

Interior Ideas” am creat un eveniment consistent, de 

marca. Acest lucru se intampla pentru ca ne preocupa 

viitorul si dorim sa le oferim vizitatorilor nostri solutii la 

intrebarile pe care si le vor pune in viitor. Cu aceasta, 

IMM Cologne devine un eveniment de afaceri la nivel 

mondial. 

  

Revista MOBILA: Ce ne puteti spune despre editia 

2019? 

Claire Steinbrück, director IMM Cologne: “Ne vom 

bucura de cel mai mare targ de mobila din lume cu cei 

1.450 de expozanti din 50 de tari. Cifre pozitive putem 

sa anuntam si la celelalte capitole importante care 

conteaza pentru intreaga afacere a unui targ. 

Explicatia acestui rezultat o reprezinta dezvoltarea 

extraordinara a fiecarui segment, de exemplu 

cresterea importanta a numarului de expozanti din 

segmentul PURE.” 

  

Revista MOBILA: Ce au pregatit organizatorii pentru 

acest an? 

Claire Steinbrück, director IMM Cologne: “In 11 hale 

se prezinta multitudinea de stiluri si produse pentru 

mobilierul de locuit: de la marci life-style elegante si 

designeri cunoscuti din domeniile PURE si PURE 

EDITIONS, pana la solutii de amenajare inteligente 

pentru mobilier pentru tineret, orientat catre tendinte 

din segmentul SMART. Dar si segmentele PRIME, cu 

mobilierul sau clasic care acopera intregul spectru al 

amenajarii unei locuinte si COMFORT, unde puteti 

vedea toata gama de fotolii, scaune si canapele. In 

halele care acopera segmentul SLEEP se va putea 

observa cum se combina functionalitatea si esteticul 

mobilierului de dormitor. In segmentul GLOBAL 

LIFESTYLES puteti face o calatorie prin pietele 

internationale atractive. Lumina decorativa, textilele si 

accesoriile ne imbie la amenajari. Conceptul de “a 

locui” se dezvaluie intr-un mod cu totul inedit 

vizitatorilor in sectiunea de simulare a unui spatiu de 

locuit conceptual Das Haus: in fiecare an, designeri 

diferiti amenajeaza, pe o suprafata de 180 mp, o mica 

opera de arta pentru acest concept si, de fiecare data, 

arata altfel. In 2019, studioul din Rotterdam Truly Truly 

prezinta un interior aproape fluid conceput cu titlul 

LIVING BY MOODS. Forumul de conferinte The Stage 

ofera un program de inalta clasa si idei de amenajari 

pentru fiecare vizitator. Dar peste tot, inscenari ale 

tendintelor si lounges invita vizitatorii la relaxare si 

inspiratie. Targul IMM Cologne completeaza perfect 

intreaga lume a amenajarilor interioare. 

 

Revista MOBILA: Cum vedeti rolul APMR in 

organizarea participarii companiilor romanesti? 

Claire Steinbrück, director IMM Cologne: “Asociatia 

Producatorilor de Mobila din Romania joaca un rol 

esential de mai bine de 20 de ani in organizarea 

pavilioanelor nationale romanesti la IMM Cologne. 

Sub umbrela APMR se reunesc, in fiecare an la Köln, 

cei mai importanti producatori de mobila din Romania, 

pentru a-si prezenta produsele clientilor internationali. 

Chiar in timpul fiecarei editii a IMM Cologne avem 

http://www.revistamobila.ro


discutii la standurile romanesti cu reprezentantii 

APMR, care pregatesc deja participarea la editia din 

anul urmator. Deoarece rolul APMR este si de a ajuta 

membrii sai sa cucereasca noi piete de desfacere, 

Asociatia sprijina extrem de variat firmele romanesti, 

contribuind astfel hotarator la succesul lor.” 

 

Companii romanesti la IMM Cologne: AMIK WOODEN 

TOYS, BODMOB IMPEX, BRADUL MANECIU, 

BUCIN MOB, CAREL WOODWORKS, CD SOFA 

EURO 07, CREATIVE CONCEPT, DESIGN FOR 

LIFE, DIS PROD, ECOMATRIX, FAMOS, FORESTA 

CONSTRUCT, IVY HOUSE STORE, KA & MA 

TRADING, LARIX MOBILA, LEMN PROD EX COM, 

MATERIA STUDIO, MOBEX, MOBEX & COMPANY, 

QUADRA INVEST, PURE HOME COLLECTIONS, 

SAVINI DUE, SCULPTURA SECUIASCA, 

SESSIO.EU, SIMEX, SZEL MOB, UBIKUBI 

 

Pentru mai multe informatii accesati: 

www.revistamobila.ro  

 

 

INDUSTRIA MOBILEI, FRANATA DE 
PRETUL RIDICAT AL LEMNULUI SI 
DE LIPSA ANGAJATILOR: 
PRODUCTIA SI CONSUMUL AU 
STAGNAT IN 2018, DAR 
IMPORTURILE AU EXPLODAT 
 

Productia de mobila s-a situat in primele zece luni ale 

anului trecut la 2,2 miliarde de euro, acelasi nivel ca in 

perioada similara a anului 2017, potrivit datelor 

Asociatiei Producatorilor de Mobila din Romania 

(APMR). 

 

Cresterea pretului masei lemnoase, majorarea 

salariilor, dar si lipsa de forta de munca au fost 

principalii factori care au tinut pe loc piata mobilei anul 

trecut. 

 

Productia de mobila s-a situat in primele zece luni din 

2018 la 2,2 miliarde de euro, acelasi nivel ca in 

perioada similara a anului 2017, potrivit datelor 

Asociatiei Producatorilor de Mobila din Romania 

(APMR). „Anul 2018 a fost un an slab pentru industria 

mobilei. S-a mers foarte greu, tendinta care se vede in 

continuare. A crescut pretul masei lemnoase foarte 

mult, a crescut salariul minim, iar apoi s-a majorat si 

pretul utilitatilor.  

 

Astfel, multi au renuntat la comenzi pentru ca nu se in

cadrau in costuri si intrau pe pierderi, iar asta am 

vazut inca din 2017, cand a inceput problema masei 

lemnoase“, a spus Aurica Sereny, presedintele 

APMR. In lipsa unei materii prime la un pret bun pe 

plan local, producatorii au apelat la importuri, astfel ca 

de exemplu importurile de cherestea au crescut cu 

30% in primele zece luni, iar cele de lemn furniruit cu 

19%. 

 

Pe de alta parte, consumul a stagnat, producatorii si 

importatorii livrand pe piata locala mobilier de circa 

900 de milioane de euro. 

In plus, exporturile s-au majorat cu mai putin de 5% in 

primele zece luni din 2018, fiind trase in jos de scaderi 

pe piete importante precum Italia, Franta sau Marea 

Britanie. Anual, Romania exporta circa 90% din pro

ductia de mobila. Sursa: www.zf.ro  

 

MOBILIER UNICAT CONSTRUIT CU 
PASIUNE MOTH 
 

MOTH 

Florin Morosanu, proprietar: “Atelierul Moth este 

rezultatul provocarii pe care mi-am lansat-o acum doi 

ani. Nu am facut asa ceva niciodata, ma refer la 

productia de obiecte decorative si/sau de mobilier. 

Acum ceva timp am citit Richard Florida – The Rise of 

The Creative Class. Cartea m-a facut curios si m-a 

dus mai departe spre alte carti si articole despre 

psihologia creativitatii si fenomenele creative. 

Creativitatea este in cele din urma dorinta de a 

transforma lumea obiectiva prin interpretari personale. 

Noi decidem cand si cum aceste interpretari sunt utile 

si cand nu sunt utile.  

 

M-am decis sa interpretez obiectul masa si am facut o 

provocare din asta. Am ales masa deoarece este un 

obiect simbol, este centrul universului familiei sau al 

biroului. Este locul unde se iau decizii, se stabilesc 

afaceri, se discuta cu prietenii. Felul in care 

interpretez acest obiect se bazeaza pe specificitatile 

acestui material. Mai exact, pe ceea ce noi oamenii 

identificam gresit drept imperfectiuni – nodul, caria, 

curbura, mucegaiul. Lor le adaug rasini epoxidice, 

pigmenti sau otel ca suport al blaturilor. Am decis sa 

amestec aceste materiale deoarece sunt materiale cu 

personalitate, uneori greu de stapanit, care si dupa 

finalizarea produselor inca lucreaza in timp. Rasina 

face schimb de culoare cu lemnul, lemnul sub fortele 

de strangere ale rasinii isi schimba forma.” 

 

 

http://www.revistamobila.ro
http://www.zf.ro


LOGO 

Florin Morosanu, proprietar: “Pe scurt, i-am descris unui 

prieten in 2016, in detaliu, cum as vedea eu acest logo, 

ce trebuie el sa transmita: ceva simplu, curat, figurativ. 

Prietenul meu nu este neaparat designer, Cosmin 

Negrea e numele lui. A facut vreo trei variante care erau 

in aceeasi linie. Apoi am lasat logo-ul creat de el timp de 

un an de zile in… ”nefolosire”. Abia dupa ce am inceput 

productia efectiva am demarat realizarea site-ului si cand 

am ajuns la logo din nou, tanarul care mi-a realizat a 

doua versiune a site-ului, Sergiu Zaharie, a finisat 

versiunea initiala a logo-ului. Deci versiunea finala e 

rezultatul unui brief pe care au lucrat doi prieteni.” 

  

“Un brand se construieste in timp. In cazul meu mai este 

mult pana acolo. Daca ar fi insa sa imi pun o dorinta 

referitoare la cum mi-as dori sa evolueze Molia, as zice 

cam asa: reconstruim cu pasiune si atentie centrul 

caminului pentru oameni care cauta un echilibru intre 

dimensiunea utila si cea estetica. Subiectul de analiza 

este cautarea frumosului in ceea ce am putea defini 

drept imperfectiuni ale lemnului. Obiectul asupra caruia 

ne concentram este masa. Molia – daca ar putea vorbi – 

ar spune sa nu mai acoperim mesele cu fata de masa ca 

pe un lucru pe care dorim sa il ascundem si sa o lasam 

neacoperita pentru a putea urmari povestea transmsisa 

de lemn, otel si amestecul de culori in rasina. In 

concluzie, in cateva cuvinte, atributele brandului mi-as 

CERERI SI OFERTE DE AFACERI SI TEHNOLOGII 
 

Daca vreunul dintre oportunitatile de afaceri sau tehnologii prezentate mai joi vi se pare interesant, va 

rugam sa ne contactati pe mail centi@icia.ro, specificand codul profilului respectiv. 

 

BRFR20180316001 

Un importator din Franta cauta produse de decorare pentru evenimente si petreceri, din sticla, 

tesatura, hartie, lemn sau polistiren. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de producere la 

comanda.  

 

BRDK20180322002 

O companie de design din Danemarca, care vinde decoratii de lemn si produse de interior din lemn, 

cauta furnizori de decoratiuni interioare de perete si produse de interior din Estonia, Letonia, Lituania, 

Polonia si Romania, pentru incheierea de contracte de productie la comanda.  

 

BRFR20181024001 

O companie din Franta proiecteaza, dezvolta si vinde o gama completa de jucarii din lemn (masini, 

avioane) pentru copii. Se cauta producatori industriali de tuburi cilindrice negre sau colorate realizate 

din spuma de inalta densitate, pentru incheierea de contracte de producator la comanda.  

 

BRUK20181102001 

O companie din Marea Britanie are rol atat de producator, cat si de distribuitor de produse pentru 

gradina. Se cauta parteneri specializati in produse de gradina din lemn (garduri decorative, arbori, 

margini, mobilier) pentru incheierea de contracte de prestari servicii de distributie sau de productie la 

comanda.  

 

BRFR20181022001 

Un IMM din Franta proiecteaza, dezvolta si vinde o gama completa de jucarii pentru copii (masini, 

avioane). Se cauta producatori de jucarii din lemn pentru a incheia contracte de subcontractare.  

 



BRUA20180904001 

Un distribuitor din Ucraina de obiecte de mobilier si iluminat cauta producatori specializati in fabricarea de 

produse precum fotolii, scaune, mese, mese de cafea, mese consola, lampi de perete, lampi de plafon, 

lampi de podea sau perne, pentru incheierea de contracte de prestari servicii de distributie. 

 

BRDE20180917002 

O companie din Germania este specializata in dezvoltarea si fabricarea lampilor de designer de calitate 

superioara. Pentru preproducerea componentelor lampii (plinte din lemn si ansamblu de cabluri), se cauta 

parteneri pentru incheierea de contracte de productie la comanda.  

 

BRDE20180911001 

O companie de familie din Germania, care produce si distribuie obiecte specializate de gradina din lemn de 

zada, cauta parteneri pentru incheierea de contracte de subcontractare.  

 

BOBG20171121002 

O companie din Bulgaria, specializata in productia de podele din lemn de stejar, fag, molid si pin, cauta 

parteneri care sunt interesati de acordul de servicii  comerciale si/sau de serviciile de distributie. Pentru a se 

extinde pe noi piete pentru produsele pentru parchet si podele, compania cauta agenti sau distribuitori cu 

experienta care sa actioneze ca intermediari comerciali.  

BOIT20181002002 

O companie din Italia este specializata in realizarea de proiecte de design interior - podele din lemn. 

Compania creeaza podele din lemn de diferite stiluri si materiale, oferind clientilor solutii personalizate. Se 

cauta agenti straini si distribuitori pentru incheierea de contracte de prestari servicii de distributie.  

 

TRUA20171106001 

O companie din Ucraina cauta parteneri pentru dezvoltarea unei jucarii din lemn pentru copii, care include 

optiunea de levitatie magnetica. Ca levitatie magnetica, IMM-ul prevede tehnologia sau metoda de ridicare 

si fixare a obiectului la o anumita inaltime folosind doar un camp magnetic. Se cauta parteneri pentru 

incheierea de contracte de cooperare tehnica, de productie la comanda sau de cercetare.  

 

TRDE20180917001 

Un IMM din Germania a dezvoltat o solutie de legare compostabila. Compania lucreaza cu un fir pe baza 

de lemn si are nevoie de un adeziv, preferabil topit, pentru a-si termina produsul. Se cauta parteneri pentru 

incheierea de contracte comerciale cu asistenta tehnica.  

 

TRIT20180315001 

Un start-up din Italia a deschis un nou concept de magazin imens in Milano, pentru a vinde obiecte de 

mobilier pentru case si obiecte de design. Se cauta parteneri ce pot oferi tehnologii digitale inovatoare 

pentru sectorul de retail, prin incheierea de contracte de prestari servicii de distributie.  

 

TRIT20180920001 

O companie din Italia, activa in industria de mobilier si de productie, cu competenta in proiectarea si 

dezvoltarea de scaune si mobilier contemporan, cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 

cooperare tehnica sau de producere la comanda. 

 

TORS20171210003 

O fabrica de productie din Serbia este specializata in productia de usi si ferestre unice, realizate din lemn, 

clorura de polivinil si cauciuc, in toate dimensiunile standard. Produsele au proprietati termice imbunatatite 

pentru standardele si reglementarile de mediu, putand fi realizate intr-o gama mai larga de culori, avand, in 

acelasi timp, un pret mai mic. Se cauta parteneri de tipul producatorilor de usi ferestre rezidentiale, pentru 

incheierea de contracte comerciale cu asistenta tehnica.  




